
      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

• 19 feb. studiedag 

komt te vervallen 

• 22 t/m 26 feb. 

voorjaarsvakantie 

• 2-5 maart  

oudergesprekken 

komen te vervallen 

 

 

 

 
 
 
 
Mgr. Zwijsenschool 
Oudestraat 244 
8261 CB Kampen 
Tel. nr. 038-3314722 
kbsmgrzwijsenschool@aves.nl 

Even bijpraten… met juf Marleen 
Afgelopen zondagavond werd code rood  
afgegeven door Rijkswaterstaat. Dat had  
tot gevolg dat de school maandag  
wederom dicht was, net zoals vele andere  
scholen in Kampen. Veiligheid gaat voor  
alles en hier wil ik als directeur ook voor  
staan. Dat neemt niet weg, dat ik heel  
goed begrijp dat deze beslissing grote  
gevolgen heeft voor alle thuissituaties.  
Als werkende moeder weet ik hoe lastig  
het afgelopen jaar was en begrijp ik dat de  
rek er behoorlijk uit is bij kinderen en bij  
ouders. Zomaar een wijziging op zondagavond is dan niet prettig en dit 
vinden we als school ook niet wenselijk. 
Met de coronarichtlijnen die er nu zijn, zullen waarschijnlijk ook de 
komende weken nog onrustig zijn. Een besmetting in de klas, betekent 
immers de hele klas in quarantaine. Hier zullen we samen doorheen 
moeten en ik hoop dat we dit op een zo positief mogelijke wijze kunnen 
doen. Zijn er zorgen of lukt het allemaal niet, maak het bespreekbaar 
met de leerkracht. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. En 
soms, zoals afgelopen maandag, is de vervolgstap nog steeds vervelend. 
Niet alleen voor kinderen en ouders, ook voor het team. Zij willen 
namelijk ook niets liever dan weer gewoon lesgeven aan de kinderen. 
Laten we hopen dat we langzaam aan de goede kant op gaan en mocht 
er wat zijn, laat het weten! 
 
Quarantaine 
Misschien overbodig, maar voor de zekerheid: als een gezinslid corona 
heeft, blijft het hele gezin in quarantaine. Ook kinderen mogen dan niet 
naar school gedurende 10 dagen. Na 5 dagen kan ervoor gekozen 
worden om het kind te testen. Bij een negatieve corona uitslag mag het 
kind de 6e dag weer naar school. 
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Beginsituatie bepalen 
In het nieuws wordt veel gesproken over zogenaamde  
onderwijsachterstanden die kinderen hebben opgelopen door de  
lockdown. Er wordt gesproken over ‘een verloren jaar’ of ‘houd  
rekening met zittenblijven’. Ook in het team hebben we hierover  
gesproken en bepaald hoe wij hier als school mee om willen gaan.  
Wij gaan ervan uit dat ieder kind en iedere ouder zijn best heeft  
gedaan om de lessen van school zo goed mogelijk te volgen en te  
maken. Wat dat aan cognitieve ontwikkeling bij het kind heeft  
opgeleverd, gaan we bekijken aan de hand van de halfjaarlijkse Citotoetsen. We nemen deze 
toetsen af om het nieuwe startpunt van ieder kind te bepalen. Met deze beginsituatie kunnen we 
vervolgens kijken naar wat het kind verder nodig heeft aan onderwijsaanbod en begeleiding. 
Of kinderen op cognitief vlak net zoveel hebben geleerd als anders, verschilt per kind. Sommige 
kinderen hebben baat gehad bij het individuele onderwijs, anderen werken beter op school onder 
begeleiding van de leerkracht. We gaan er van uit dat iedereen zijn best heeft gedaan en dat is het 
enige wat telt. Daarnaast hebben kinderen belangrijke vaardigheden geoefend zoals ‘plannen, ICT-
vaardigheden, kritisch denkvermogen en problemen oplossen’. Ze hebben hun zelfstandigheid en 
doorzettingsvermogen vergroot. Deze dingen worden niet gemeten met de Citotoetsen, maar zijn 
net zo belangrijk voor het verdere leven van het kind. Door te spreken van ‘een verloren jaar’ doet 
men geen recht aan al deze ontwikkelingen. 
Dit jaar is in onze ogen dan ook zeker geen verloren jaar. Wij kiezen ervoor om positief naar de 
afgelopen tijd te kijken. Dat is voor ieder kind een stuk prettiger en doet recht aan ieders inzet. We 
willen dat ieder kind zich fijn en veilig voelt, dus laten we vooral een positieve kijkwijze hanteren 
met elkaar. We zouden het erg waarderen als ouders deze zienswijze ook thuis ondersteunen, dan 
kunnen we met elkaar gewoon weer verder bouwen aan de ontwikkeling van ieder kind. 
 
Oudergesprekken/rapporten 
De komende weken zullen we een nieuwe beginsituatie bepalen. Dit doen we door middel van de 
halfjaarlijkse Citotoetsen. Omdat deze toetsen later plaatsvinden dan gepland, worden de 
rapporten ook later meegegeven aan de kinderen. Na aanleiding van het rapport volgen de 
oudergesprekken. Deze zullen online plaatsvinden via Teams. Zodra het duidelijk is wanneer dit zal 
zijn, zullen we dit in de Nieuwsbrief melden en kunt u zich inschrijven via Parro. 
 
Gedragsprotocol 
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich fijn en veilig voelt op onze school. Dit is de basis waarin 
ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect 
te tonen, stellen wij alle kinderen, hun ouders en de leerkrachten in de gelegenheid om met plezier 
naar de Mgr. Zwijsenschool te gaan. Daarom hebben wij een gedragsprotocol opgesteld. Dit 
protocol is geschreven om goed te kunnen reageren op situaties waarin grensoverschrijdend gedrag 
wordt vertoond. We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en 
volwassenen, zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op 
deze regels en afspraken. 
Momenteel zijn wij bezig met dit gedragsprotocol te herzien. Wanneer deze klaar is, zal deze 
besproken worden in de klas en daarnaast zal het met de SAC en de MR besproken worden. Indien 
nodig, zal het protocol worden aangepast en vervolgens zal dit protocol op onze website worden 
geplaatst.   

 



  


